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Til medlemmer i Stjørdal pistolklubb 

Stjørdal, 18.03.2021 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Stjørdal Pistolklubb 2020 

Styret viser til innkalling til årsmøte den 25.02.2021 
 
Årsmøtet avholdes den 25.Mars 2021 kl 19.00 som nettmøte.  
Årsmøtet vil bli tatt opp for senere avspilling.  
 
Under følger saklisten for årsmøtet: 
Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge dirigent 

Sak 3:  Velge protokollfører  

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

Sak 5:  Godkjenne innkallingen 

Sak 6:  Godkjenne saklisten 

Sak 7:  Godkjenne forretningsorden 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 9:  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (Kontrollutvalgets beretning) 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

  10.1 – Ekstra trener rekrutter 

 10.2 – Utvidelse av Styringsgruppen med ett medlem i tillegg til Styret 

 10.3 – Kameraovervåking av Skatval skytebaneanlegg 

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift  

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan  

Sak 14: Foreta valg 

 
Vedlagt følger følgende dokumenter: 
- Styrets forslag til forretningsorden 
- Idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger  
- Regnskap i revidert stand 
- Balanse 
- Revisjonsberetning 
- Forslag Sak 10.1, Sak 10.2 og Sak 10.3  
- Vedlegg til Sak 10.3, Retningslinje for kameraovervåking av Skatval skytebaneanlegg 
- Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgifter  
- Styrets forslag til budsjett 
- Styrets forslag til organisasjonsplan 
- Valgkomiteens innstilling 
- Lov for Stjørdal Pistolklubb 2020 
- Statutter Rolf Beckmans minnepokal 

 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Finn Jarle Sørli kontaktes på 93036216, eller e-postadresse 

post@stjordalpk.no 

 
Med vennlig hilsen 
Styret  
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FORRETNINGSORDEN FOR GJENNOMFØRING AV DIGITALE ÅRSMØTER  

1. Gjennomføring av årsmøtet 
 
1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med NIFs lov og denne 
forretningsorden. 
 
1.2 Enhver som ønsker ordet på årsmøtet, må meddele dette i chatten og kan bare tale til årsmøtet 
når dirigenten har gitt vedkommende ordet.  
 
1.3 Alle deltakere skal mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av dirigenten.   
 
1.3 Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:  

- For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel 
- For å stemme..   
- For å For å formere om at man forlater årsmøtet.   
-  For å melde fra om tekniske problemer.  
 

2. Taletid 
 
2.1 Medlem/årsmøtevalgt organ med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere 
forslaget. 
 
2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre 
innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 
sak. 
 
2.3 Etter forslag fra dirigenten eller et medlem/årsmøtevalgt organ, kan årsmøtet beslutte å: 
- sette strek for de inntegnede talere 
- sette strek for nye forslag 
- øke antall innlegg 
- endre taletiden 
- gi taletid til personer uten talerett 
 
2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man 
ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.  
 
3. Behandling av forslag på årsmøtet 
 
3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag, under årsmøtet må meddele skriftlig i 
chatten at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.   
 
3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
 
3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at årsmøtet 
aksepterer dette. 
 
4. Stemmegivning 
 
4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse.  Dirigenten skal klart angi 
hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme.  
 
4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at det 
leggs ut en lenke til avstemmingen i chatten.   
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5. Protokoll 
 
5.1 Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å 
føre protokoll. 
 
5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem 
som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av 
avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer. 
 
5.3 Protokollen skal publiseres på idrettslagets hjemmeside så snart den er godkjent.   
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Aktiviteter 
 

Klubben har hatt følgende arrangement i 2020: 

 

• Det ble avholdt få organiserte treninger som følge av Covid-19 på 

Skatvalsbanen 

• Åpen dag for rekruttering av nye medlemmer ble også avlyst 

• Rekruttene begynte med innendørs trening hos SJJF. Vi har gjennomført ca. 

10 treninger, 1 sikkerhetskurs for rekrutter under 14år og 1 filmkveld ifbm 

juleavslutning 

• Magnars lørdagsspesial ble det heller ikke noe av, men vi holdt et internt 

stevne i klubben: Skatvalsfelt, lørdag 03.10.20 

• Det ble gjennomført kun ett sikkerhetskurs i pistol: 25-27. september   

• Dugnader: det ble gjennomført 4 hoved dugnader pålydende 408t til sammen 

på Skatval ifbm forberedelser til bygging av innendørshall 

• Rolf Beckmans minnepokal gikk til Åge Lier med 285p som ble oppnådd på 

NAIS fin den 07.05.2020  

• Anders Vik skøyt fullt på Norgesfelt, Verdal 03.09.20, med 80p, samt til gull på 

finfelt 29.08.20, Verdal, 97p 

• Det ble avlyst to stevner i 2020 pga strenge Covid-19 tiltak fra regjeringen og 

Stjørdal kommune: NAIS fin/grov 22.05.20 og Felt FGMR/SP/SR/ m KM/GM 

15.08.20 

• Rapport fra Sætnan: 

Året 2020 ble et ganske spesielt år pga koronavirus. Stevnet vi skulle ha arrangert måtte vi 

dessverre avlyse. Klubben stilte med skyttere på KM i felt i Verdal. Etter det jeg vet fikk vi vel 

en mester. På treninger oppi Sætnan har det vært ganske bra oppmøte med ca 8-10stk hver 

trening. Det er plass til flere. Håper på flere dager å benytte feltløypa pga byggeaktivitet på 

Skatval. Det også ønsker om å prøve å få satt i gang ppc 1500 ila 2021.  

Mvh 

Jan Vegard Selin 
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Avholdte/avlyste stevner 
 

 

NAIS    Stjørdal pk   07.05.2020 

Standardpistol  Stjørdal pk   09.05.2020 

Silhuett   Stjørdal pk   09.05.2020 

AVLYST NAIS f/g  Stjørdal pk   22.05.2020 

Hurtig F/G/M/R/SP/SR Stjørdal pk   14.06.2020 

KM F/G   Stjørdal pk   27.06.2020 

AVLYST KM felt FGMR,SP,SR  Stjørdal pk   15.08.2020 

 

 

Stevneresultater 
 

KM Nord Trøndelag 

KM Finfelt 29.08, Tromsdal, Verdal SSL 

 

Klasse Menn (19 delt.) 

1. Anders Vik Stjørdal PK 97p Gull 

2. Odin-Omar S Roald Steinkjer PK 96p Sølv 

3. Geir Sverre Gjendem Stjørdal PK 95p Bronse 
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Lag Finfelt Menn (6 lag.) 

 

1. Verdal SSL 278p Diplom 

Torstein Vikan, Knut Inge Kjesbu, Terje Kolstad 

2. Steinkjer PK 253p Diplom 

Lars Petter Kolle, OdinOmar S Roald, Øyvind Aurstad 

3. Stjørdal PK 247p Diplom 

Anders Vik, Jan Vegard Selin, Sigurd Endresen 

 

KM Revolverfelt 29.08, Tromsdal, Verdal SSL 

Klasse Menn (11 delt.) 

 

1. Terje Kolstad Verdal SSL 91p Gull 

2. Geir Sverre Gjendem Stjørdal PK 89p Sølv 

 

KM Finpistol, 27.06 Skatval, Stjørdal PK 

Klasse Kvinner (1 delt.) 

1. Lill Tonje B. Korsvik Stjørdal PK 307p Gull 

 

Klasse Menn (7 delt.) 

1. Tor Helge Haltvik Frosta SSL 566p Gull 

2. Geir Sverre Gjendem Stjørdal PK 524p Sølv 
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Klasse V55 (1 delt.) 

1. Karen Melyan Stjørdal PK 339p Gull 

 

Klasse V65 (1 delt.) 

1. Åge Lier Stjørdal PK 538p Gull 

 

KM Grovpistol, 27.06 Skatval, Stjørdal PK 

Klasse Åpen (1 delt.) 

1. Geir Sverre Gjendem Stjørdal PK 515p Gull 

 

Klasse V65 (3 delt.) 

1. Åge Lier Stjørdal PK 553p Gull 
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Klubbrekorder 
 

Menn 

SH 1   Bjørn Morten Hagen 

   Fripistol   502 

   Finpistol  573 

   Finpistol m/finale 776,5 

   Luft    558 

  

Fripistol:  Stein Fiskebeck  556  Munchen 02.06.93 

   Roar Hembre  550 

Silhuettpistol   Roar Hembre  556  St. Hansholet 14.08.07 

     

Luftpistol:  Pål Hembre  580  Stavanger 15.01.89 

 

Luftpistol standard Roar Hembre  351  Støren  2008 

  

Standardpistol:  Pål Hembre  586  Ørlandet  17.09.83 

  

Grovpistol:  Pål Hembre  591  Seiersten 25.04.93 

 Press:  Pål Hembre  294  Skatval  04.05.91 

 Duell:  Pål Hembre  298  Seiersten 25.04.93 

  

Finpistol:  Pål Hembre  593  Skatval  14.06.92 

   Pål Hembre  593  Steinkjer 05.12.93 

 Press:  Pål Hembre  297  Selbu  21.06.89 

 Duell:  Pål Hembre  298  Skatval  14.06.92 

   Pål Hembre  298  Selbu  21.06.92 

  

Hurtigpistol grov: Pål Hembre  590  Stjørdal  02.07.94 

  

Hurtigpistol fin:  Pål Hembre  591  Stjørdal  02.07.94 

 

Kvinner 

  

Finpistol:  Jannicke Kristiansen 574  Orimattilassa 02.06.92 

 Press:  Gerd Nesgård  292  Forus  13.06.87 

 Duell:  Jannicke Kristiansen 292  Jonsvannet 06.09.92 

  

 

Luftpistol:  Gerd Nesgård  382  Stjørdal  15.12.90 

  

Standardpistol:  Gerd Nesgård  560  Buran  19.03.88 

  

Hurtigpistol fin:  Jannicke Kristiansen 574  Selbu  25.06.93 
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Junior menn 

  

Fripistol:  Ikke notert 

  

Silhuettpistol:  Olav Furunes  440  Skatval  29.07.90 

  

Luftpistol:  Vidar Furunes  558  Stjørdal  15.12.90 

  

 

Finpistol:  Torbjørn Pedersen 553  Steinkjer 14.08.2001 

 Press:  Torbjørn Pedersen 281  Trondheim 14.05.2000 

 Duell:  Torbjørn Pedersen 274  Skatval   24.05.2001 

  

Standardpistol:  Torbjørn Pedersen 530  Jonsvannet 20.06.2001 

  

Hurtigpistol fin:  Torbjørn Pedersen 532  Jonsvannet 20.08.2001 

                                           Reidar Gresseth                532  Sankthansholet    16.08.2007 

  

  

Junior kvinner 

  

Finpistol:  Siri Schjølberg  342  Selbu  21.04.90 

 Press:  Siri Schjølberg  187  Selbu  21.04.90 

 Duell:  Siri Schjølberg  155  Selbu  21.04.90 

  

Luftpistol:  Anne Helene Røkke 240  Stjørdal  27.10.90 

  

Standardpistol:  Sissel Pedersen  423  Stjørdal  04.06.00 

  

Hurtigpistol fin:  Sissel Pedersen  468  Steinkjer 05.08.00 

  

  

Ungdom 

  

Luftpistol:  Olav Furunes  370  Stjørdal   09.03.91 

  

Finpistol:  Olav Furunes  536  Steinkjer 04.02.90 

 Press:  Olav Furunes  275  Buran  08.04.90 

   Olav Furunes  275  Steinkjer 22.04.90 

 Duell:  Olav Furunes  269  Steinkjer 04.02.90 

  

Finalerekorder 

  

Fripistol menn:  Stein Fiskebeck  644,7 (549 / 95,7) Los Angeles 05.05.93 

  

Silhuettpistol menn: Roar Hembre  732.9 (556/176,9) Sankthansholet  14.08.07 

  

Luftpistol menn:  Pål Hembre  673,6 (574 / 99,6) Gavle  18.08.89 

  

Finpistol kvinner: Jannicke Kristiansen  663,5 (563/100,5) Stjørdal  16.05.96 
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Luftpistol kvinner: Gerd Nesgård  468,1 (376 / 92.1) Uppsala  06.01.91 

 

Standard Kvinner Jannicke Kristiansen 628 (539+89) Løvenskjold 08.08.95 

 

Hurtig fin Kvinner Jannicke Kristiansen 653 (565+88) Ørland  13.07.94 

 

 



Nr.
Denne periode Hittil

Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett
Salgs- og driftsinntekt
Salg ammunisjon og våpen3100 61 920,00 cr76 499,32 cr61 920,00 cr76 499,32 cr
Salg kiosk mm.3110 6 820,52 cr475,00 cr6 820,52 cr475,00 cr
Trening, instruktørinntekt3115 27 866,00 cr7 140,00 cr27 866,00 cr7 140,00 cr
Medlemskontigent3120 112 282,72 cr125 962,92 cr112 282,72 cr125 962,92 cr
Stevneinntekter3125 104 730,66 cr3 659,00 cr104 730,66 cr3 659,00 cr
Div. inntekter utleie bane
mm.

3135 10 097,00 cr4 500,00 cr10 097,00 cr4 500,00 cr
Offentlige tilskudd
grasrot/mva refusjon

3400 40 631,55 cr115 924,47 cr40 631,55 cr115 924,47 cr
Tilskudd fra krets3450 1 000,00 cr1 000,00 cr
Salgs- og driftsinntekt 334 160,71 cr 365 348,45 cr 0    334 160,71 cr 0    365 348,45 cr
Varekostnad
Kjøp amunisjon, våpen og
skiver 

4000 125 160,00    64 334,00    125 160,00    64 334,00    
Kjøp kioskvarer4010 12 481,90    9 033,00    12 481,90    9 033,00    
Kjøp premier4020 3 021,00    3 021,00    
Varekostnad 76 388,00    137 641,90    0    76 388,00    0    137 641,90    
Dekningsbidrag 257 772,71 cr 227 706,55 cr 257 772,71 cr 227 706,55 cr0    0    
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger
Elektrisitet6200 13 257,30    9 073,78    13 257,30    9 073,78    
Baneleie mm.6300 6 000,00    6 885,00    6 000,00    6 885,00    
Annen leiekostnad6490 5 773,48    5 773,48    
Driftsmateriale, rekvisita6550 6 117,30    4 704,14    6 117,30    4 704,14    
Reparasjon og vedlikehold
bygninger/bane

6600 19 299,08    29 881,65    19 299,08    29 881,65    
Revisjons og
regnskapshonorar

6700 8 750,00    8 750,00    8 750,00    8 750,00    
Kontorrekvisita6800 10 634,71    2 725,70    10 634,71    2 725,70    
Møte, kurs, oppdatering o l6860 8 530,90    6 519,00    8 530,90    6 519,00    
Datakommunikasjon6907 3 125,00    3 125,00    
Porto, leie postboks6940 1 185,00    2 940,00    1 185,00    2 940,00    
Driftskostn. og av- og
nedskrivninger

80 377,75    73 774,29    0    80 377,75    0    73 774,29    

Annen driftskostnad
Kontingent, sentralt/krets7400 54 297,00    54 277,00    54 297,00    54 277,00    
Gave, fradragsberettiget7420 2 785,00    1 200,00    2 785,00    1 200,00    
Forsikringspremie7500 6 255,00    6 517,00    6 255,00    6 517,00    
Bank- og kortgebyr7770 403,50    4 439,00    403,50    4 439,00    
Annen kostnad7790 0,11 cr0,11 cr
Annen driftskostnad 66 432,89    63 740,50    0    66 432,89    0    63 740,50    
Driftskostnader 223 198,64    275 156,69    0    223 198,64    275 156,69    0    
Driftsresultat 110 962,07 cr 90 191,76 cr 110 962,07 cr 90 191,76 cr0    0    
Annen renteinntekt8050 156,90 cr612,97 cr156,90 cr612,97 cr
Annen finansinntekt8070 836,00 cr831,00 cr836,00 cr831,00 cr
Annen rentekostnad8150 4 824,00    4 824,00    

2020
0201 Stjørdal Pistolklubb

Resultatregnskap
1

for
Side:

Regnskapsår
Periode -

Dato fra-til: -

Ordinært resultat før
skattekostnad

107 582,04 cr 91 184,66 cr 107 582,04 cr 91 184,66 cr0    0    
11523j
my
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Nr.
Denne periode Hittil

Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett
Ordinært resultat 107 582,04 cr 91 184,66 cr 107 582,04 cr 91 184,66 cr0    0    
Årsresultat 107 582,04 cr 91 184,66 cr 107 582,04 cr 91 184,66 cr0    0    
Årsresultat8800 91 184,66    91 184,66    

0,00    91 184,66    0,00    91 184,66    0    0    

2020
0201 Stjørdal Pistolklubb

Resultatregnskap
2

for
Side:

Regnskapsår
Periode -

Dato fra-til: -

11523j
my
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Nr. Kontonavn Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett
Denne periode

Regnskap i år Regnskap i fjor Budsjett
Hittil

EIENDELER
Bygningsmessige anlegg1120 175 900,00    150 900,00    175 900,00    150 900,00    
Tomter og andre grunnarealer1150 197 200,00    197 200,00    
Skyteanlegg under utførelse1210 221 473,69    221 473,69    
Kommunalt tilskudd skyteanlegg1215 5 000 000,00 cr5 000 000,00 cr
Kontormaskiner1280 22 108,00    22 108,00    22 108,00    22 108,00    
Våpen, klær, amo mm.1290 65 790,00    6 240,00    65 790,00    6 240,00    
Anleggsmidler 4 402 078,31 cr 263 798,00    4 402 078,31 cr 263 798,00    0    0    

Andre kortsiktige fordringer1570 112 282,72    0,00    112 282,72    0,00    
Kontanter 1900 4 659,00    835,00    4 659,00    835,00    
Vipps - oppgjørskonto1915 0,11 cr0,00    0,11 cr0,00    
SMN lag og forening 4213.14.971421920 0,00    103 355,00    0,00    103 355,00    
HSB plasseringskt. 4465.25.808391925 37 201,52    33 060,49    37 201,52    33 060,49    
SMN plasseringskt. 4213.14.97169 1930 0,00    5 000 450,00    0,00    5 000 450,00    
HSB kassekreditt 4465.25.808201935 131 179,39    74 133,38    131 179,39    74 133,38    
Omløpsmidler 5 211 833,87    285 322,52    5 211 833,87    285 322,52    0    0    
Eiendeler 809 755,56    549 120,52    809 755,56    549 120,52    0    0    
EGENKAPITAL OG GJELD
Kollektiv egenkapital2050 494 823,52 cr494 823,52 cr494 823,52 cr494 823,52 cr
Opptjent egenkapital 494 823,52 cr 494 823,52 cr 0    0    494 823,52 cr 494 823,52 cr

107 582,04 cr 0,00    107 582,04 cr 0,00    Udisponert resultat (Ikke bokført)
Sum udisponert resultat 107 582,04 cr 0,00    0    0    107 582,04 cr 0,00    
Total egenkapital 602 405,56 cr 494 823,52 cr 602 405,56 cr 494 823,52 cr0    0    

SMN 4202.64.073912220 207 350,00 cr207 350,00 cr
Langsiktig gjeld 207 350,00 cr 0,00    0    0    207 350,00 cr 0,00    

Annen kortsiktig gjeld2990 54 297,00 cr0,00    54 297,00 cr0,00    
Kortsiktig gjeld 0,00    54 297,00 cr 0    0    0,00    54 297,00 cr
Total gjeld 207 350,00 cr 54 297,00 cr 207 350,00 cr 54 297,00 cr0    0    
Egenkapital og gjeld 809 755,56 cr 549 120,52 cr 809 755,56 cr 549 120,52 cr0    0    

01 02
2020

Stjørdal Pistolklubb

Balanse
1

for
Side:

Regnskapsår:
Periode: -

Dato fra-til: -

11523j
my
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Kontrollutvalgets beretning for 2020 

I henhold )l NIFs lov § 2-12 avgir herved Kontrollutvalget i Stjørdal Pistolklubb sin beretning. 

U#alelse om årsregnskapet og idre#slagets anliggender for øvrig 

Kontrollutvalget skal påse at organisasjonsleddets virksomhet drives i samsvar med 
organisasjonsleddets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus 
på at organisasjonsleddet har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyGes i 
samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag )l vedtak som skal behandles på årsmøte/)ng, og avgi 
en uGalelse )l de saker som ligger innenfor siG arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, avgi en beretning )l årsmøte/)ng og foreta 
regnskapsrevisjon. 

Vi har u9ørt følgende handlinger: 

Vi har gjennomgåG protokoll for årsmøtet, styrets protokoller, samt andre dokumenter utvalget har funnet 
det nødvendig å gjennomgå.  Vi har fåG alle opplysninger som vi har bedt om fra klubbens styre. Vi har 
gjennomgåG styrets årsberetning for 2020 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2020.   

Vi har foretaG regnskapsrevisjon og kontrollert resultatregnskap, balanse og noter. Kostnader er 
s)kkprøvemessig kontrollert for aGestasjon og dokumentasjon, og vesentlige inntekter er kontrollert mot 
avtaler og annen dokumentasjon. Kontrollerte kostnader og inntekter gjelder for inneværende regnskapsår, 
og det er avsaG for fakturakrav som ennå ikke er moGaG samt opptjente inntekter som ennå ikke er 
fakturert/moGaG.  

Balansen viser idreGslaget verdier for øvrig, og balanseverdier er kontrollert mot underliggende 
dokumentasjon. Alle balanseverdier er reelle pr 31.12. Vi har vurdert at notene gir de opplysninger som er 
av betydning for å bedømme idreGslagets s)lling og resultat.   

Ved årsavslutning 2020 viser regnskapet et overskudd på ca 107 000,- , og det gjenspeiles i egenkapitalen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader <l forvaltningen av idre#slaget: 

Basert på det materialet vi har fåG oss forelagt, er det ikke grunnlag for yGerligere  merknader ut over det 
som fremgår av denne beretningen. 

Kontrollutvalget har følgende merknader <l det fremlagte regnskapet: 

Det legges ikke frem eget regnskap for ny innendørsbane. DeGe er inkludert i det ordinære regnskapet. 

Kontrollutvalget har ingen merknader )l det fremlagte  regnskapet. 

Konklusjon 

Kontrollutvalget anbefaler at styrets beretning og årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet. 



Sted, dato 

Signatur leder       Signatur medlem    

Signatur varamedlem



Forslag til årsmøte i: Stjørdal Pistolklubb, 2020 

 
Fra: Lill Tonje B-Korsvik 

Tittel på forslag: Ekstra trener rekrutter 

  
Forslag: 
Mette Westby inn som hjelpetrener til rekruttlagene 

Begrunnelse: 
Joakim Skaar har et annet verv som må prioriteres og som nå «krasjer» med dagens 

treningsdager.  

Jeg trenger da en stedfortreder som kan bistå og hjelpe meg de dagene. 

Foreslår derfor overnevnte etter å ha snakket med både Joakim og Mette. 

  

  
Stjørdal 25.02.2021 
  
Lill Tonje Brekstad-Korsvik 



Forslag til årsmøte i:  Stjørdal Pistolklubb, 2020. 

Fra:  Styret Stjørdal Pistolklubb. 

Tittel på forslag: Utvidelse av Styringsgruppen med ett medlem i 

tillegg til Styret. 

 

Begrunnelse: 

I henhold til prosjektplanen vedtatt på ekstraordinært årsmøte 31.03.20, er styret styringsgruppe for 

prosjektet, med styrets leder som leder for Styringsgruppen.  

Prosjektet går nå inn i en krevende fase der Styringsgruppen kommer til å bli stilt overfor omfattende 

krav til beslutningsevne og økonomiforståelse. For å ivareta dette, ønsker Styret å øke 

Styringsgruppen med ett fast medlem som innehar denne kompetansen, i tillegg til Styret.  

Personen styret ønsker å knytte til styringsgruppen er Gerd Bergersen. Hun er daglig leder av Aglo 

opplæringssenter og har lang ledererfaring. Hun har kompetanse innen eiendomsforvaltning og 

økonomisk styring av store prosjekt. Hun har blant annet stått ansvarlig for bygging av ny idrettshall 

på Aglo. Gerd vil på en god måte styrke styringsgruppens samlede kompetanse. Hun vil også være en 

kontinuitetsbærer med sin erfaring fra prosjektgruppen. 

 

Forslag: 

Årsmøtet i Stjørdal Pistolklubb vedtar at styringsgruppen for prosjektet Skatval skytebaneanlegg 

utvides med ett fast medlem, Gerd Bergersen i tillegg til Styret. Hun får møte- forslag- og stemmerett 

på lik linje med de øvrige i Styringsgruppen. Lederens dobbeltstemme avgjør ved stemmelikhet. 

 

 

18.03.2021 

 

Styret Stjørdal Pistolklubb 
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Retningslinje for bruk av kameraovervåking for  
Stjørdal Pistolklubb (SPK) 

Innendørs skytebane – Skatval skytebaneanlegg 
 
 

1. Bakgrunn 
Skatval skytebaneanlegg er bygd slik at hallen kan benyttes av medlemmer hele døgnet, og i den 
forbindelse så trengs det ekstra forsikring om at hallen blir brukt i tråd med Skytebaneinstruks og 
Instruks for hallen. Dette oppnås med kameraovervåkning uten lydopptak av hele 
skytebaneanlegget.  
 
Retningslinjen skal sikre at kameraovervåking i regi av Stjørdal Pistolklubb (SPK) er i tråd med lovkrav, 
veileder fra Datatilsynet om kameraovervåking og interne føringer vedtatt av SPK.  
Retningslinjen skal også bidra til en helhetlig implementering og forvaltning der kameraovervåking er 
tatt i bruk av SPK. Retningslinjen beskriver vurderinger som må ligge til grunn og 
dokumentasjonskrav som må være oppfylt før kamera kan tas i bruk i SPK’s skytebaneanlegg. 
 
Begrepet kameraovervåking defineres i personopplysningsloven § 36: 
«Med kameraovervåking menes vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av 
fjernbetjent eller automatisk virkende overvåkingskamera eller annet lignende utstyr som er 
fastmontert. Som kameraovervåking anses både overvåking med og uten mulighet for opptak av lyd- 
og bildemateriale. Det samme gjelder utstyr som lett kan forveksles med en ekte kameraløsning.» 
 

2. Formål 
Anlegget vil være tilgjengelig for alle medlemmer hele døgnet, derfor settes det opp kamera på 
strategiske plasser i hallen som gjør opptak om det skulle oppstå en uønsket hendelse i hallen.  
Det kan for eksempel være innbrudd eller hærverk i klubbens lokaler, behandling av våpen eller 
ammunisjon på uriktig måte. 
 
Det presiseres at kameraovervåkningen ikke skal benyttes til å få oversikt over når personer kommer 
og går inn i hallen.  
 

3. Nødvendighet 
Skatval skytebaneanlegg vil den mesteparten av tiden være tilgjengelig ubemannet, uten at ansvars-
personer er til stede. Ved terminfestet aktivitet vil det være ansvarspersoner til stede.  
Da det oppbevares blant annet våpen og ammunisjon i hallen, så er risikoen for innbrudd høy. 
SPK ønsker å hindre og forebygge mot hærverk som følge av feil bruk eller brudd på 
Skytebaneinstruksen.   
Selv om anlegget er tilknyttet alarmanlegg, så vil nødetatene være der etter ca 10-15min hvis de da 
befinner seg på Stjørdal Sentrum. 
 

4. Interesseovervekt 
Skatval skytebaneanlegg vil inneholde store verdier. Det vil bli lagret både våpen og ammunisjon i 
lokalene som ved feil bruk kan medføre store skader på liv, helse og eiendom.  
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5. Kameraovervåkning:  

A. Varsel om at overvåking finner sted 
Ved kameraovervåking etter forskriften skal det ved skilting eller på annen måte gjøres tydelig at 
stedet blir overvåket, om overvåkingen eventuelt inkluderer lydopptak og hvem som er 
behandlingsansvarlig. 

 

B. Lagring av data 
Oppsettet av data-teknisk og kameraovervåkningen i Skatval skytebaneanlegg er med «Ubiquti-
nettverk». Med dette systemet administrerer man alt selv, lagring av data på selve lokasjonen i et 
avlåst rom hvor kun 2 personer har tilgang til med adgangskontroll-system. 
Med et slikt system så vil man kunne administrere systemet lokalt, uten å være avhengig av 3. part 
(Som også må oppfylle GDPR-krav etc. )  
Det settes en harddisk inn i «Dream Machine» som er selve knutepunkt for hele systemet, hvor man 
må logge inn med brukernavn og passord samt en 2-faktor løsning for å få tilgang til data-
informasjonen og kameraovervåkningen. Alt som blir gjort vil bli loggført, det er kun 2 personer som 
vil få tilgang til dette systemet og datarommet som vil bli avlåst. (Leder og behandlingsansvarlig)   
Selve kameraovervåkningen vil foregå over sikkert eget nettverk/VLAN – slik at ikke uvedkommende 
skal kunne komme seg inn i systemet.  
 

C. Sletting av opptak gjort ved kameraovervåking 
Opptak skal slettes senest én uke etter at opptakene er gjort. Hvis det er sannsynlig at opptaket vil bli 
utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, kan 
opptakene oppbevares inntil 30 dager. 

Sletteplikten gjelder ikke; 
a) for opptak som politiet er i besittelse av, 
b) for opptak som kan være av betydning for rikets eller dets alliertes sikkerhet, forholdet til 
fremmede makter og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, eller 
c) hvor den som er avbildet samtykker i at opptakene oppbevares lenger. 

Dersom det foreligger et særlig behov for oppbevaring i lengre tid, kan Datatilsynet gjøre unntak fra 

disse bestemmelsene. 

 

D. Utlevering av opptak gjort ved kameraovervåking 
Personopplysninger som er innsamlet ved kameraovervåking, kan bare utleveres til andre 
enn den behandlingsansvarlige dersom 
a) den som er avbildet samtykker, 
b) utleveringen skjer til politiet ved etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, 
og lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for utleveringen eller 
c) det ellers følger av lov at utlevering kan skje. 

 
 
 
Kilder: 

Lovdata og Datatilsynet 



Forslag til årsmøte i:  Stjørdal Pistolklubb, 2020 

Fra:  Styret Stjørdal Pistolklubb 

Tittel på forslag: Kameraovervåking av Skatval skytebaneanlegg 

 

Begrunnelse: 

Styret mener det er behov for kameraovervåking for å sikre verdier, overholdelse av 
skytebaneinstruks og Instruks for bruk av hallen. 
 
Retningslinjen skal sikre at kameraovervåking i regi av Stjørdal Pistolklubb (SPK) er i tråd med lovkrav, 
veileder fra Datatilsynet om kameraovervåking og interne føringer vedtatt av SPK. 
 
Det presiseres at kameraovervåkningen ikke skal benyttes til å få oversikt over når personer 
kommer og går inn i hallen. 
 
Se vedlagt dokument «Retningslinje for bruk av kameraovervåking for Stjørdal Pistolklubb (SPK)» som 
omhandler bruk av kameraovervåkning i Skatval skytebaneanlegg.  
 
Retningslinjen beskriver også om varsling/merking, lagring av data, sletting av opptak og utlevering 
av kameraovervåkningsmaterialet.   
 
Forslag: 

Årsmøte i Stjørdal Pistolklubb vedtar å kamera-overvåke Skatval skytebaneanlegg i tråd med  

«Retningslinje for bruk av kameraovervåking for SPK» 

 

18.03.2021 

 

Styret Stjørdal Pistolklubb 



Styrets forslag til medlemskontingent og treningsavgift for 2021 

 

2020 kontingent 

 Klubb 

 

Krets Forbund Kontingent 

Barn og ungdom tom 20 år 200,- 0,- 0,- 200,- 

Hovedmedlem 840,- 60,- 300,- 1200,- 

Pensjonist etter fylte 67år 490,- 60,- 300,- 850,- 

Familiemedlem 290,- 60,- 300,- 650,- 

Sidemedlem 650,- 0,- 0,- 650,- 

Aktivt æresmedlem -310,- 60,- 300,- 50,- 

 

Forslag til kontingent for 2021 

Uendret 

 Klubb 

 

Krets Forbund Kontingent 

Barn og ungdom tom 20 år 200,- 0,- 0,- 200,- 

Hovedmedlem 840,- 60,- 300,- 1200,- 

Pensjonist etter fylte 67år 490,- 60,- 300,- 850,- 

Familiemedlem 290,- 60,- 300,- 650,- 

Sidemedlem 650,- 0,- 0,- 650,- 

Aktivt æresmedlem -310,- 60,- 300,- 50,- 

 

Treningsavgift 2020 

Årskort kr 500,- 

Trening for medlemmer pr gang kr 40,- 

Trening for ikke medlem pr gang kr 50,- 

 

Forslag treningsavgift 2021 

Uendret 

Årskort kr 500,- 

Trening for medlemmer pr gang kr 40,- 

Trening for ikke medlem pr gang kr 50,- 

 



Inntekter

Salg ammunisjon kr 60 000

Kiosk kr 8 000

Medlemskontigent kr 165 000

Stevneinntekt kr 10 000

Baneleie kr 2 500

Offentlige Tilskudd, Grasrot, Momsrefusjon kr 35 000

Tilskudd fra krets kr 1 000

Trening, instruktørinntekt kr 15 000

Sum kr 296 500

Varekostnad

Ammunisjon kr -60 000

Skivemateriell, rekvisita kr -20 000

Varekjøp, Kiosk kr -9 000

Sum kr -89 000

Driftskostnader

Strøm kr -15 000

Brøyting Skatval kr -12 000

Baneleie kr -10 000

Vedlikehold bane kr -6 000

Kont. til Krets/Forbund kr -60 000

Regnskap kr -10 000

Møter, kurs oppdateringer kr -4 000

Gebyrer Bank/Kort kr -4 000

Forsikring kr -9 000

Renter for lån til skytebane kr -180 000

Sum kr -310 000

Drifts Resultat

Sum Inntekter kr 296 500

Sum Utgifter kr -399 000

Overskudd / Underskudd Sum kr -102 500

Budsjett 2020
STJØRDAL PISTOLKLUBB



Vedtatt på årsmøtet 12.05.2020 
 

ORGANISASJONSPLAN 
FOR 

Stjørdal Pistolklubb 

 
 
 

Årsmøte sak nr. 13 
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Innledning 
 
Stjørdal Pistolklubb ønsker denne organisasjonsplanen som et styringsdokument for å lette inngangen 
til nye styreverv. Her skal det også være lett tilgjengelig informasjon om klubbens mål og visjoner, 
styringsformer, komiteer, kontaktpersoner og andre ting som angår driften av klubben for alle 
medlemmer. Styret og andre tillitsvalgte plikter å gjøre seg kjent med dokumentet, dette for å sikre en 
kontinuerlig driftsmåte. 
 
Husk at organisasjonsplanen er et levende dokument som en kan forandre mellom årsmøtene.
 
 

Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 
Navn: Stjørdal Pistolklubb 
Stiftet: 16.11.1956 
Idrett: Pistolskyting 
Postadresse: Postboks 115, 7501 Stjørdal 

E-postadresse: post@stjordalpk.no 
Bankforbindelse: Hegra Sparebank 
Bankkonto brukskonto: 4465 25 80820 
Bankkonto sparekonto: 4465 25 80839 

Internettadresse: https://www.stjordalpk.no/ 
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 993594296 
Anleggsadresse: 7510 Skatval 
Telefon: 93036216 (Finn Jarle Sørli) 
 
Tatt opp som medlem i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite/NIF:  
Registrert tilknytning til Trøndelagidrettskrets 
Registrert tilknytning til Stjørdal idrettsråd 
Registrert tilknytning til Norges Skytterforbund 
Registrert tilknytning til Nord Trøndelag Skytterkrets 
Klubbnummer i NIFs medlemsregister: 65256 
Årsmøtemåned: Mars (Skal avholdes innen utgangen av mars) 

 

Historikk 
 
16. november i 1956 ble det holdt stiftelsesmøte på Kilnes-kafeen (Bygget rett på andre siden av Esso 
i Innherredsveien) og fikk sine nåværende klubblokaler på Skatval i 1988. 
Alf Sinnes ble lagets første formann 
Første driftsår var det 10 betalende medlemmer. 
Laget hadde ingen bane, så redningen ble samarbeid med N.O.P (Norske Offiserers Pistolklubb) 
Værnes. Det ble avholdt skyting i lysgrava 
Å drive et lag uten eget hus og bane er vanskelig. Så det ble mange befaringer rundtomkring for å få 
til bane, men med negativt resultat. Det her var nok litt av årsaken til at klubben ble liggende nede i 
1969-1974. 
Men noen skytterentusiaster fant ut at det må gå an å drive en pistolklubb i Stjørdal. Og i 1974 ble 
Esso Taverna møtestedet for det nye styret. Knut Holan ble valgt til formann.(Bygget ved Rica, 
Hotellet) 
Utendørsbanen her på Skatval startet med at leiekontrakt med grunneierne Arnstad, Kvål og Aglo 
Salongskytterlag ble undertegnet i 1983. Byggeperioden varte fra 86-88 og alt ble gjort på dugnad. En 
kjempeinnsats. 
Grunnlaget for fremtida var lagt. Vi har egen bane og klubbhus.  
I 1989 ble det arrangert NM på banen. Det også et stort dugnadsløft og en god inntekt for klubben. 
Klubben er inne i en god tid, sportslig sett. Og var en av Norges beste klubber. Se på veggene her i 
klubbhuset. Det er mange lagseire og individuelle mestere på dame og herresiden. 
I 2018 starter en ny tidsalder da klubben beslutter å starte arbeidet med å bygge innendørs skytehall. 
Klubben har da i flere år vært uten tilgang til innendørs skytebaneanlegg.  Det startes et intensivt 
arbeid for å finne tomt, gode planløsninger og finansiering av banen. I 2020 vedtar klubben på 
ekstraordinært årsmøte en Prosjektplan for den nye banen. Klubben kjøper tomtene til banen fra 
grunneierne Arnstad og Kvål. Klubben inngår en samspillskontrakt med MT-byggteknikk om 
prosjektet, og etter et omfattende arbeid for å finne gode løsninger og holde kostnadene nede, inngår 
klubben kontrakt med MT-byggteknikk den 16.03.2021 om bygging av råbygget til den nye 
skytehallen. 
 

mailto:post@stjordalpk.no
https://www.stjordalpk.no/
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Idrettslagets formål 
 
Stjørdal Pistolklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett 
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 
 
Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrat, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge 
på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 
 
Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 
 
Stjørdal Pistolklubb skal:  

• Fremme skytesporten på en positiv måte. 

• Jobbe for å øke skytegleden hos våre medlemmer   

• Jobbe for å legge til rette for unge skyttere  

• Jobbe for å øke andelen kvinnelige og mannlige aktive medlemmer.  

• Arrangere stevner og treninger  

• Utdanne trenere og dommere  

 

Visjon 
 
Stjørdal Pistolklubb er en klubb for og med ungdom og voksne av begge kjønn. Vi har utøvere innen 
bredde og topp og godkjente trenere på trinn 1, 2 og 3 innenfor trenerstigen til NSF.  
 
 

Verdigrunnlaget 
 

• Stjørdal Pistolklubb har nulltoleranse for doping  

• Stjørdal Pistolklubb er åpen for alle  

• Stjørdal Pistolklubb skal fremme skytesporten på en positiv måte 

Virksomhetsideen 
 
Stjørdal Pistolklubb ble startet for å gi et tilbud til pistolskyttere i Stjørdal og omegn. I dagens samfunn 
skal klubben være en pådriver for å øke bevisstheten i lokalmiljøet om hvilke positive erfaringer og 
kunnskaper en kan tilegne seg gjennom skyting. Stjørdal Pistolklubb skal også være en ambassadør 
for skytesporten og fremme sportens interesser på en sunn og god måte overfor lokalmiljøet. Vi skal 
være en pådriver for utviklingen av skytesporten i vårt område og søke å løfte sporten frem i lyset på 
en positiv måte. 
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Handlingsplan 

Kortsiktig handlingsplan 
 

Hva Hvordan Hvem Tidsfrist Resultat 

Ha trenere trinn 1 Delta på kurs Klubbens Medlemmer   

2 nye dommere Delta på kurs Klubbens Medlemmer   

Fortsette arbeidet 
med egen 
innendørs bane 

Kontakte 
kommune, 
idrettsråd, krets, 
osv…. 

Prosjektutvalg   

Langsiktig handlingsplan 
Bygging av innendørs skytebane. Se Prosjektbeskrivelse «Innendørs skytebane på Skatval 
Skytebaneanlegg» 
 
Stjørdal Pistolklubb er en klubb for og med ungdom og voksne, med en jevn fordeling av kjønn. Vi har 
utøvere innen bredde og topp. Vi godkjente trenere på trinn 1, 2 og 3 innenfor trenerstigen til NSF. I 
tillegg har vi innendørs baneanlegg med god lokasjon. 
 

Delmål 

• Stjørdal Pistolklubb skal hevde seg på lagskytingen i felt- og bane-NM  

• Stjørdal Pistolklubb skal ha egen ungdomsgruppe, som trener og konkurrerer aktivt  

• Stjørdal Pistolklubb skal ha aktive kvinner, menn og ungdom  

• Stjørdal Pistolklubb arrangerer trener- og dommerkurs.  

• Stjørdal Pistolklubb skal øke sin andel aktive medlemmer.  

Virkemiddel 

• Jobbe aktivt ut mot potensielle medlemmer.  

• Pusse opp klubblokalene til en mer moderne og trivelig standard.  

• Jobbe aktivt mot inaktive medlemmer.  

• Bedre egnede klubbvåpen, særlig mtp kvinner og juniorer.  

• Jobbe mot å få en bedre informasjonsflyt fra klubb til medlemmer  

• Samarbeid med krets og nærliggende klubber angående arrangering av kurs  
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Idrettslagets Organisasjon 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merknad: 
 Hovedstyret:  Antall styremedlemmer og varamedlemmer fastsettes av årsmøtet 
 

Kjønnsfordeling: ” Det skal være mins 2 representanter for hvert kjønn i styret , råd, utvalg mv. 
med mer enn 3 medlemmer. I styret, råd og utvalg som består av 2 eller 3 medlemmer, skal 
begge kjønn være representert” Jf. Idrettslagets lov § 7 

 
 
 
 

  

 
ÅRSMØTET 

Styret 
Leder 
Nestleder 
Sekretær 
Kasserer 
1. Styremedlem 
1. Varamedlem 
2. Varemedlem 

Valgkomité 
Leder 
Medlem 
Medlem 
 

Kioskansvarlig 

Feltkomite Banekomite 

Våpenansvarlig 

Kontrollutvalg 
Medlem 
Medlem 
Varamedlem 

Rekruttering Prosjektgruppe-      
«Innendørsbane» 
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Årsmøtet 
 

✓ Årsmøtet er lagets/klubbens høyeste myndighet. 
✓ Årsmøtet blir avholdt 1. gang i året i måneden som er fastsatt i loven. 
✓ Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommune, og de særkretser idrettslaget er 

tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets internettsider. 
✓ Innkalling til årsmøtet skal skje 1. måned før årsmøtet avholdes.  
✓ Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene. 
✓ Innkomne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 

1. uke før. 
✓ Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. 

Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år. 
✓ Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid og alle som ønsker å bli med å bestemme 

hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.  
✓ Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §12 

✓ Medlemskontingenten som fastsettes gjelder fra årsmøtedato og faktureres umiddelbart 

etter årsmøte 

✓  Skal foreta følgende valg: 

o Leder og nestleder 

o Sekretær og kasserer 

o Ett styremedlem 

o To varamedlemmer 

o Kontrollkomiteen med to medlemmer og ett varamedlem 

o Valgkomite med leder og to medlemmer for neste årsmøte 

o Andre valg som trengs i henhold til organisasjonsplanen 

Styrets funksjon og sammensetning 

Her sier vi litt om hvordan et styre kan settes sammen. Minimums krav til styrets sammensetning er 
leder, nestleder, 1 styremedlem og 1 varamedlem.  

Dette er altså minimumskrav men det anbefales på det sterkeste at styret består av flere 
medlemmer og varamedlemmer enn dette. Det er ikke noe i veien for at styremedlemmene kan 
velges til spesifikke oppgaver.  
Styret skal  

• Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og 
regnskap samt oppgaver beskrevet i §1 NIFs lover, lovnorm for idrettslag. styret har ansvar 
for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben  

• Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter  

• Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad  

• Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og 
godkjent budsjett  

• Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. 

Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at 
styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller 
interesse ivaretas.  
 
Under følger et eksempel på fordeling av arbeidsoppgaver: 
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Leder 

• er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger  

• står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet  

• innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene  

• anviser utbetalinger sammen med kasserer  

• skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse 
for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.  

Nestleder 

• fungere som leder under dennes fravær, og bør derfor være valgt med henblikk på at 
han/hun kan rykke opp som leder på et senere tidspunkt.  

• bistår leder og danner et lederteam med denne.  

• har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem  

Sekretær 

• føre referat over alle styremøter og medlemsmøter  

• tar seg av inngående og utgående post, og eventuell arkivering  

• lage møteplan i samsvar med hele styret, distribuere denne til alle styremedlemmer.  

• lage oversikt over styrets medlemmer, og sende det ut til alle medlemmene. 

Kasserer 

• Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer  

• har kjennskap til kontoplan og fører regnskap i henhold til denne  

• anviser utbetalinger sammen med leder.  

• har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne  

• Sørger for at resultatregnskap blir satt opp ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til 
årsmøtet. 

Styremedlemmer 

• møter på styrets møter  

• tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak  

• kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, 
materialforvalter o.l.  

Varamedlemmer 

• møter på styrets møter  

• tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak  

• kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, 
materialforvalter o.l.  

Generelt 

• Det er viktig med en riktig arbeidsfordeling som skal ivareta drift og utvikling. Tenk også 
hele tiden på om organisering av klubben er maksimal operativ. Spesielt er det viktig at 
styrets arbeid og prioriteringer ifm utvikling er forankret og at det er kontaktpunkt fra styret 
og ned til de operative trenere. Alt må baseres på at medlemmene blir ivaretatt.  

• Valgkomiteen har en viktig rolle for å sikre drift av klubben gjennom å finne personer med 
riktig kompetanse til styret. Ikke minst motivere til å ta ansvar. 
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Kontrollutvalg oppgaver og arbeid: 
 
Kontrollutvalgets oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Stjørdal Pistolklubb’s økonomi. 
 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet   
    organisasjonsledds regelverk og vedtak.  
b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets 

midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de 

saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, 

med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte 
med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget 
finner nødvendig. 

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]  
 
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget 

anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  
 
Valgkomité 
 
Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og 
funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye 
vurderinger av medlemsmassen.  
 
Valgkomiteen plikter:  
 

• å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,  
• å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,  
• se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,  
• å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,  
• å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, 

og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget,  
• å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli 

foreslått,  
• ved behov å foreslå for styret at passende kandidater får relevant utdannelse for påtenkte 

oppdrag,  
• før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som 

skal forelegges medlemmene på årsmøtet,  
• under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt  
• etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeide.  
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Utvalg og komiteer  
 
Kioskansvarlig  
Ansvarlig for innkjøp av kioskvarer, tørkepapir, toalettpapir og søppelposer/sekker.  
 
Våpenansvarlig  
Ansvarlig for å utføre service på klubbens våpen, sørge for at nødvendige reparasjoner blir utført. 
Svare på henvendelser fra politiet angående medlemmers aktivitet i forbindelse med våpensøknader. 
Ansvarlig for å utstede utlånserklæring på klubbens våpen 
 

Forskrift om skytevåpen, våpendeler og ammunisjon mv. (våpenforskriften) 
§ 11.Juridisk persons erverv av våpen 
Foreninger tilsluttet godkjent skytterorganisasjon og andre juridiske personer som har saklig behov for 
det, kan gis tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen eller våpendeler. Herunder kan bedrifter gis 
tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen eller våpendeler til bruk for ansatte som har et behov for 
dette i sitt arbeid. Det gis ikke tillatelse til å inneha våpen utover det behovet tilsier. 
 
Tillatelse gis bare hvor den som er ansvarlig for utlevering, bruk og oppbevaring av våpnene eller 
våpendelene (den våpenansvarlige), oppfyller de krav til edruelighet, pålitelighet, skikkethet og alder 
som er nevnt i § 10. Ved skifte av ansvarshavende skal dette meldes til politiet. 

 
Feltkomite 
Ansvarlig for å skaffe standplassmannskaper til feltstevner vi arrangerer, sørge for at nødvendig 
skivemateriell blir innkjøpt. Samt planlegge og lede dugnader i forbindelse med feltstevnene. 
 
Banekomite 
Ansvar for lagets anlegg.(vedlikehold drift osv.) 
Består av fire medlemmer valgt av årsmøtet. 
Skal legge en plan for dugnadsarbeid og vedlikehold som må utføres i løpet av det kommende året. 
Innvesteringer over 5000kr skal behandles og godkjennes av styret. Leder for banekomiteen står for 
løpende kontakt mellom utvalget og styret. Planen skal være styret i hende innen utgangen av mars 
måned, slik at det kan innkalles til dugnader av sekretæren. 
 
Prosjektgruppe – «Innendørsbane» 
Klubben stiller med nødvendig mannskap for å gjennomføre Prosjektet «Innendørsbane».  . 
Nødvendige ressurser blir trukket inn i prosjektet ved behov. Toralf Pedersen er valgt som 
Prosjektleder av ekstraodinært årsmøte i 2020 .  

 

Medlemmer 
Medlemskap i Stjørdal Pistolklubb er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 
For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og 
ha betalt kontingent. 

Medlemskap i Stjørdal Pistolklubb kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon.  
Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  
 

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes 
kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt 
to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side 

Innmelding til klubben skjer via min idrett.  

Medlemskontingent blir sendt ut fra Klubbadmin og det er klubben’s kasserer som er ansvarlig. 
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Æresmedlemmer: 

Nominasjoner blir vurdert av styret i hvert enkelt tilfelle, men det skal legges vekt på at den nominerte 
har lagt ned en stor innsats for klubben. 

Fire æresmedlemmer: Olaf Kolbjørnsen, Odd Røst, Magnar Kristiansen og Bjørn Ligaard  

Aktivitet 

Stjørdal Pistolklubb skal ha terminfestede treninger per uke. Disse dagene er alle velkomne inn for å 
skyte. Det skal bestrebes å skyte et program i starten av treningen. Styret har myndighet til å 
bestemme typer program som skal skytes og endre klokkeslettet for avvikling av programskytingen 
fortløpende gjennom året.  

Vi har feriestengt i juli, samt i julehøytiden og påskehøytiden.  

Stjørdal Pistolklubb skal jobbe for å øke antallet startende på banestevner til minimum 10, og 
feltstevner til minimum 20.  

Vi skal satse særlig på ungdom som vil utvikle seg som skyttere. 

Anlegg 
Skatval: 25 meter bane med 25 standplasser. Godkjent for kal .22 opp til kal .45. IKKE 
magnumladninger eller tilsvarende. Banen eies av Stjørdal Pistolklubb. Byggearbeidet med ny bane vil 
starte opp rett etter påske 2021 
 
Sætnan: Feltbanen. 10 hold med 5 standplasser. Grunneier: Jon Ola Sætnan. Forfall 1.mars 
 
Stjørdal jeger og fiskeforening: Vi leier bane av de for å drive rekruttskyting. 
 

Inventarliste 
6 stk luftvåpen 
11 stk klubbvåpen i kal .22LR 
1 stk 9mm parabellum 
To dykkerflasker, sist trykktestet og godkjent i april 2018. 5 års gyldighet 
 

Arrangement 
Stjørdal Pistolklubb arrangerer feltstevner og banestevner. Terminlisten blir satt i samarbeid mellom 
stevnekomiteen og styret i løpet av sommeren. Vi arrangerer også dugnader, hvor minimum 2 er 
avsatt til forberedelse til og arrangering av vårfelten vi arrangerer hvert år, og minimum 2 dugnader til 
å sette i stand banen på Skatval for sesongen.  
 
Dugnader utover dette vil bli satt etter behov, men dreier seg i hovedsak om vedlikehold av 
klubbanlegg og arrangering av stevner.  

Rolf Beckmanns minnepokal 
Rolf Beckmanns minnepokal utdeles hvert år på årsmøtet til Stjørdal Pistolklubb. Pokalen går til et 
medlem som representerer Stjørdal Pistolklubb, som gjennom året har oppnådd høyeste poengsum 
på NAIS-Programmet, fin- eller grov. Stevnet skal være arrangert av klubben. Pokalen må vinnes tre- 
3 ganger for å få pokalen til odel og eie. 

1. Vinner 2017: Åge Lier,    NAIS-fin 11.05.2017, 287p 

2. Vinner 2018: Åge Lier,    NAIS-fin 28.08.2018, 286p 

3. Vinner 2019: Ger Sverre Gjendem,  NAIS-fin 07.05.2019, 283p 

4. Vinner 2020: Åge Lier,    NAIS-fin 07.05.2019, 285p 
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Informasjon 
Idrettslaget informerer medlemmene via:  
 

• Nettsiden som har adresse: https://www.stjordalpk.no/  

• Facebooksiden som har adresse:  

  

https://www.stjordalpk.no/
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Økonomi 
✓ Styret er juridisk ansvarlig for lagets økonomi 
✓ Styret er ansvarlig for å sette opp budsjett før årsmøtet. 
✓ Alle innkjøp skal godkjennes av styret. 
✓ Alle betalte faktura skal attesteres av 2 personer, den som har bestilt varen og styreleder. 
✓ Det skal tegnes underslagforsikring for de som disponerer kontoene. 
✓ Klubben disponerer 2 COOP-betalingskort og 1 Europris Bedriftskort 

Regnskap 
Alle inn og utbetalinger skal gå gjennom klubben sin konto, det er ikke lov å sette penger som tilhører 
klubben medlemmer inn på personlige kontoer. 
 

Medlemskontingent 
Medlemskontingenten fastsettes på årsmøtet som egen sak. jf.  idrettslagets lov.§16 pkt 11. (Fastsette 
medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.) 
  
Medlemskontingent skal betales for hvert enkelt medlem, familiemedlemskap regnes som en 
rabattordning og en må fortsatt registrere hvert enkelt medlem med navn og betalt beløp.  
 

 Klubb 
 

Krets Forbund Kontingent 

Barn og ungdom tom 20 år 200,- 0,- 0,- 200,- 

Hovedmedlem 840,- 60,- 300,- 1200,- 

Pensjonist etter fylte 67år 490,- 60,- 300,- 850,- 

Familiemedlem 290,- 60,- 300,- 650,- 

Sidemedlem 650,- 0,- 0,- 650,- 

Aktivt æresmedlem -310,- 60,- 300,- 50,- 

Innkrevningsrutiner:  
Faktura sendes ut innen utgangen av mars måned. Faktura sendes ut fra "Klubbadmin" 
Første purring 10 dager etter forfall. 
Pr 31.12 kan medlemmer som ikke har betalt strykes. 
 

Treningsavgift 
Årskort kr 500,- 
Trening for medlemmer pr gang kr 40,- 
Trening for ikke medlem pr gang kr 50,- 

Startkontingent 
Kr. 50,-for stevner uten premiering 
Kr 100,- for stevner med premiering 
 

Reklame/sponsoravtaler 
Alle sponsor avtaler skal godkjennes av styret, en gruppe/komite kan ikke inngå egne avtaler uten 
godkjennelse fra styret. 
 

Utleie 
Skriftlig kontrakt utarbeides ved utleie av bane.  
2020 har klubben avtale om utleie til NROF. Se leieavtale 
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Kiosk 
Kiosken er åpen under stevner eller andre arrangementer.  
 

Dokumentasjon av kontantsalg sammenholdt med daglig opptelling av kassabeholdning skal dateres 
og det skal fremgå hvem som har foretatt opptelling av kassabeholdningen. Eventuelle differanser skal 
forklares.  

Dokumentasjonen av kontantsalget må vise ut- og innleverte kontanter. Oppgjørene skal telles 
og signeres av to personer.  

Økonomisk utroskap/varslingsplikt 
 
Stjørdal Pistolklubb har et stort ansvar i å forvalte klubbens penger på en forsvarlig måte. Ved 
mistanke om økonomisk utroskap plikter styret å foreta nødvendige grep i henhold til idrettens og 
samfunnets lover og retningslinjer. Hvis noen av klubbens medlemmer eller styrende organer har 
mistanke om økonomisk utroskap plikter de å varsle om dette til klubbens styre. 

Klubbdrakter/profilering 
 

Logo 
Klubbens logo har fargene hvit, rød og gull. Se bildet for design 
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Regler for Stjørdal Pistolklubb 
 

Retningslinjer for foreldre/foresatt  
Her er et forslag til regler dere må lage reglene ut fra forholdene i deres klubb. 
 

•  Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Stjørdal Pistolklubb, men er du 
med følger du våre regler 

•  Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du 
•  Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine 
•  Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel 
•  Lær barna å tåle både medgang og motgang 
•  Motiver barna til å være positive på trening 
•  Vis god sportsånd og respekt for andre. 
•  Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om 
•  Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy! 
 

Retningslinjer for utøvere  
Her kan dere legge inn regler for utøverne, hvordan de skal oppføre seg på trening og når de er ute og 
representere klubben.  
Forslag. 
 

• Gode holdninger 

• Respektere hverandre 

• Lojalitet mot klubb og trenere 

• Hjelpe hverandre 

• Følge klubbens regler 

• Stille opp for hverandre 

• Ærlig overfor trener og andre utøvere. 

• Godt samhold 

• Stå sammen 

• Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til. 

• Vise engasjement 

• Gode arbeidsholdninger. 

• Stolthet av sin egen innsats. 

• Objektivt ansvar for miljø og trivsel. 

• MOBBING ER IKKE AKSEPTERT 
 

Retningslinjer for trenere 
Det er viktig å ha regler på hvordan trenere skal oppføre seg overfor utøver, foreldre og omgivelsene. 
 
Her kommer noen forslag. 
 
SOM TRENER I SKAL DU BIDRA TIL: 

•  Mestring, selvstendighet og tilhørighet for utøveren 
• Positive erfaringer med trening og konkurranse 
• Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap 
•  At utøvere skal kunne drive idrett i andre avdelinger 
• Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre 
• Vær et godt forbilde 
• Møt presis og godt forberedt til hver trening 
•  Som trener er du veileder, inspirator og motivator 
•  Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine 
•  Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen 
•  Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren 
•  Vis god sportsånd og respekt for andre 
• Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet 
•  Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter 
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INNHOLDET I TRENINGEN SKAL VÆRE PREGET AV: 
• En målrettet plan 
• Progresjon i opplevelser og ferdigheter 
• Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser 
• Effektiv organisering 
• Saklig og presis informasjon 
• Kreative løsninger 
• Fleksibilitet ved problemløsning 
Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon 
 

Mobbing 

Mobbing har blitt ett problem i det norske samfunn både gjennom SMS, e-post og andre nettsamfunn. 

Dette er noe idretten ikke aksepterer. 

Stjørdal Pistolklubb vil ikke under noen omstendigheter akseptere at det forkommer mobbing i 
forbindelse med aktiviteter i klubbens regi. Dette gjelder både mobbing blant voksne og barn.  

Ved mistanke, eller tilbakemeldinger om mobbing vil klubben innkalle berørte parter (inklusive foreldre 
hvis det gjelder barn) for samtale for om mulig løse saken der og da. Hvis saken ikke kan løses av 
klubbens egne organer vil ekstern bistand innhentes. 

I alvorlige tilfeller vil klubben kunne ekskludere fra deltakelse på klubbens aktiviteter for en kortere 
eller lengre periode.  

 

Seksuell trakassering 

Idretten tiltrekker seg dessverre personer som ikke kommer til oss pga idretten vi utfører, men for å 
finne lette offer for sine egne laster. En bør ha regler for dette i klubben på hvordan er skal håndtere 
dette. Siden under er retningslinjer som kan være til hjelp.  

 

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten 
(Vedtatt av Idrettsstyret i september 2010) 
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. 
 
Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell 
orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og 
å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. 
Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og 
voksne. Voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel 
oppførsel. 
 
Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den 
oppmerksomheten rammer. 

 

Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke 
ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. 

 

Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett: 

1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling 
som kan oppleves som krenkende. 

2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 
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3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 

4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering på en 
negativ måte. 

5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. 

6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med 
foresatte eller idrettsledelsen. 

7. Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv. 

8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares 
åpent i miljøet. 

9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur. 

10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. 

 

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har 

hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet. 

 

For mer informasjon om bakgrunn, fakta, forebygging og oppfølging vises det til informasjon 

om temaet seksuell trakassering og seksuelle overgrep i idretten på www.idrett.no 

Alkohol  
Her er idrettsforbundet sin holdning til alkohol denne kan dere benytte eller lage egen for idrettslaget 
 

IDRETTENS HOLDNING TIL ALKOHOL 
Vedtatt av Idrettstyret 16. mars 2004, sak 54 

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot 
bruk av alkohol i idrettslig sammenheng. (NIFs lov §11-2 g) 

2. Barn og unge som deltar i aldersbestemte klasser (under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt 
idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte 
alkohol i samvær med utøvere i denne alder.  

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på 
prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.  

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes 
alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. I lokaler tilknyttet idrettsanlegg gjelder de kommunale 
skjenkebestemmelser dersom lokalet leies ut til private. (NIFS lov §11-2 g)  
   
5. Idretten skal ha en restriktiv holdning til samarbeidsavtaler med bedrifter som har en vesentlig del 
av sin virksomhet knyttet til salg av alkoholholdige drikke/ produkter. Alle organisasjonsledd pålegges 
å følge norsk alkohol-lov med forskrifter og retningslinjer. Arenareklame og utstyrsreklame utføres iht 
gjeldende lovverk. Særforbund og kretser informerer underliggende ledd, herunder klubber og lag. 
Norsk alkohollov gjelder for alle som deltar på idrettsarrangement i Norge. Det vil si at også 
internasjonale aktører må forholde seg til den norske lovgivningen når de deltar på idrettsarrangement 
i Norge. 
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Forbudet mot reklame for alkoholholdig drikk finner vi i  alkohollovens § 9-2. All reklame for 
alkoholholdig drikk er forbudt. Alkoholholdig drikk er definert som drikk med alkoholinnhold over 2,50 
volumprosent alkohol. I utgangspunktet rammes ikke reklame for lettøl av forbudet. Det er imidlertid 
forbudt å reklamere for andre varer med samme varemerke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk. 
Dette stiller særskilte krav til lettølreklame.  

Politiattest 

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- 
eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige 
menes barn og unge under 18 år. 

Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. 

Hvem skal vi ha attest fra. Trenere, oppmenn, foreldre som er med på turneringer som ledere. De som 
ofte kjører andre sine barn. Det er bedre å ha for mange attester en for lite. 

 
 
Hva skal idrettslaget gjøre? 

• Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver 
for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige 
eller mennesker med utviklingshemming. 
 

• Styret skal oppnevne en person som er ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest 
i idrettslaget. Det skal også oppnevnes en vararepresentant. 
 

• Styret må informere om ordningen på idrettslagets hjemmeside. Der skal også navn 
og kontaktinfo på personene som skal håndtere ordningen i idrettslaget, fremgå. 
 

• Idrettslaget må fastsette hvilke oppgaver og hvilke personer som er omfattet av ordningen. 
 

• Den styreoppnevnte skal informere de(n) aktuell(e) personen(e) om at de(n) må ha 
politiattest.  
 

• Den styreoppnevnte skal sende inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må 
undertegnes av søkeren og av den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til 
den enkelte søker. 
 

• Alle som skal ha politiattest må fremvise attesten for den styreoppnevnte. 
 

• Den styreoppnevnte skal lagre opplysninger om hvilke personer som er avkrevd 
politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes 
av søkeren. 
 

• Idrettslaget skal ikke gi oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser 
politiattest eller som har anmerkninger på attesten. 
 

• Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene på 
telefon 800 30 630 eller på e-post til politiattest@idrettsforbundet.no. 

Årlige faste oppgaver 
 
Se årshjul neste side 



Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 

 Organisasjonsplan for Stjørdal Pistolklubb vedtatt på årsmøtet 2019 20 

 

  

A= ansvarlig     B= beslutter U= utfører    I= 
informeres     Arbeidsområder 

St
yr

e
t 

St
yr

e
le

d
e

r 

N
e

st
le

d
e

r 

Ø
ko

n
o

m
ia

n
sv

ar
lig

 

Se
kr

e
tæ

r 

R
e

vi
so

re
r 

V
al

gk
o

m
it

e
 

Tr
e

n
e

rk
o

o
rd

in
at

o
r 

M
e

d
le

m
m

e
r/

Fo
re

ld
re

 

Ja
n

u
ar

 

Fe
b

ru
ar

 

M
ar

s 

A
p

ri
l 

M
ai

 

Ju
n

i 

Ju
li 

A
u

gu
st

 

Se
p

te
m

b
e

r 

O
kt

o
b

e
r 

N
o

ve
m

b
e

r 

D
e

se
m

b
e

r 

ÅRSMØTE:                                           

Fastsette dato for årsmøte.  B                 X                       

Valgkomiteen starter sitt arbeid B A         U                         X   

- Innkalle innen (3.mars) 
A
B       U       I   X                    

- Skrive beretning   A     U           X                     

- Utarbeide budsjett 
A
B     U             X                     

- Ferdigstille regnskap m/revisorberetning 
A
B     U   U         X                     

- lage handlingsplan 
A
B U                 X                     

- Offentliggjøre sakspapirer inkl. 
valgkomiteens innstilling (18.mars) A       U           X                     

Årsmøte (25.03.21 kl 19.00) A U  U A A A  I   X          

STYREMØTER:                                           

Møteplan (2. torsdag hver mnd) B A                X  X  X X  X X    X  X X  X X 

Innkalle til styremøter (man før møte)   A     U                                 

Ferdigstille protokoll  (under møtet) B A     U                                 

Fellesmøte gammelt og nytt styre - klubbens 
styrearbeid i praksis (kurs OIK) 
Første styremøte etter årsmøte B A                    X                  

ARBEIDSOPPGAVER:                                           

Brønnøysundregisteret   AU                                       

Prokura banken B AU                                       

Underslagsforsikring   AU                                       

Søknad treningstid/arrangementer(15.okt)   A           U                     X     

Samordnet søknad og registrering(30.apr) A       U         X                       

Søknad lokale aktivitetsmidler (LAM) A   U                       X             

Søknadsfrist momskompensasjon(15.Aug) A     U                         X         

Spillemidler utstyr (15.nov) A     U                               X   

Sende ut medlemskontingent       AU         I     X                    

Sende ut treningsavgift       AU         I                         

Motta politiattest fra alle trenere før 
oppstart av trening A                                        

Rapportering av pengegaver til klubben    AU                  X 

STEVNER 2021:                        

Se terminliste Sætnan         X     X         

AKTIVITETER:                      

Dugnader Sætnan, se terminliste         X             

Dugnader Skatval,innkalling ved behov         X             

                      

Sikkerhetskurs 11.-13. juni og 17-19. sept         X    X      X    

Åpen dag (19. september) Utgår         X          X    

Magnars Lørdagsspesial på Sætnan         X           X   
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Kalender for år 2021 
 

 
 
 



Valgkomiteens innstilling 2021 Stjørdal Pistolklubb  

Styret : Navn: valgt for antall år 

Leder Finn Jarle Sørli 1 x 

Nestleder  Lill Tonje Brekstad Korsvik 2 

Kasserer Mette Kristin Westby  1 x 

Sekretær  Ruben Lindgren  2 

Styremedlem  Evie Harriet Sandberg  1 x 

1. Varamedlem  Alexandra Westby Stokke  1 

2. Varamedlem  Øyvind Rokstad  1 

Banekomite: Navn: valgt for antall år  

Leder Stig Bertil Sivertsvik 1 

Medlem  Frode Bremseth 1 

Medlem  Kristian Korsvik  1 

Medlem  Ola Frigaard 1 

Feltkomite: Navn: valgt for antall år  

Leder  Geir Sverre Gjendem 1 

Medlem  Steinar Høybakken 1 

Medlem  Geir Håvard Fossbakk 1 

Medlem  Carl Arne Hofstad 1 

Kontrollutvalg  Navn: valgt for antall år  

Medlem  Ingolf Frigaard  1 x  

Medlem  Jann Karsten Holan 1 x  

Varamedlem  Joakim Skaar 1 x 

Valgkomite utnevnes av styret Navn: valgt for antall år  

Leder  Sigurd Endresen 1 

Medlem  Håvar Åsander 2 

Medlem  Martin Frigaard 3 

Div.Roller:  Navn: valgt for antall år  

Klubbtrener Lill Tonje Brekstad  1 

Utdanningskontakt Lill Tonje Brekstad  1 

Webansvarlig  Ruben Lindgren  1 

x - Ikke på valg i år 
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I. INNLEDENDE BESTEMMELSER  

§ 1       Formål 

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske 

og paralympiske komité (NIF). 

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

§ 2       Organisasjon 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.  

 

(2)  Idrettslaget er medlem av Norges skytterforbund.  

 

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Trøndelag idrettskrets og er tilsluttet Stjørdal 

idrettsråd. 

 

(4)  Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen 

lov.  

§ 3       Medlemmer 

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:   

a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og 

vedtak. 

b) Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre 

organisasjonsledd i NIF.  

 

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak 

treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å 

uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. 

Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal 

sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket 

opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  

 

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds 

regelverk og vedtak. 

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

 



  Side 4 av 15 

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt 

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt 

medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.  

 

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en 

periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen 

for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet 

samt informere om klageadgang.  

 

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av  

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av 

saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må 

deretter avholdes innen én måned. 

 

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen 

tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt 

kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, 

sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før 

klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.  

 

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale 

medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret. 

II. TILLITSVALGTE  

§ 4       Kjønnsfordeling 

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, 

komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, 

utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, 

skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til 

kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre 

personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder 

også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved 

beregningen av kjønnsfordelingen.  

 

(2)  Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal 

styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt 

valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt 

styre, komité mv. er valgt/oppnevnt. 

 

(3)  Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til 

nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning. 

 

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne 

bestemmelsen for et valg/oppnevning.  
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§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

(1)  For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne 

velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man 

ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha 

gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

 

(2)  Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: 

medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger 

sanksjoner. 

    

(3)  Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 

Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle 

konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes 

fordel.  

 

(4)       Forslagsrett: 

a)  Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.  

b)  Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.   

c)  Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt    

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde.  

 

(5) Møte- og talerett: 

a)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i 

idrettslaget. 

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]  

 

§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker  

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:  

a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller  

b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.       

 

(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke 

valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. 

Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av 

stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. 

(3)  En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til 

årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges 

eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen 

skjer.    

 

(4)  Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke 

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 
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(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som 

valgt eller oppnevnt.  

 

(6)  Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen 

for et valg/oppnevning.  

  § 7  Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til 

idrettslaget 

(1)  Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som 

overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i 

idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller 

aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse 

som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av 

idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller 

eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er 

opphørt. 

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller 

oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede 

organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende 

tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.  

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke 

valgt eller oppnevnt. 

         

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen 

for et valg/oppnevning.  
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§ 8       Inhabilitet 

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:  

a)  når vedkommende selv er part i saken,  

b)  når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje 

eller i sidelinje så nær som søsken,  

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,  

d)  når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et    

     organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.  

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til 

å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om 

avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller 

noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om 

inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.     

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte 

underordnet i idrettslaget. 

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, 

oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne 

påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende 

viker sete.  

        

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.  

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende 

medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere 

medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems 

habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte 

tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som 

gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller 

annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille eller kostnad. 

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en 

part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner 

grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til 

avgjørelse. 

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.  
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§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene 

er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er 

møteleders stemme avgjørende.  

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av 

medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens 

dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle 

møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre. 

 

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for 

idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. 
 

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres 

vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet. 

 

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.  

 

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og 

regnskap. 
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III. ØKONOMI 

§ 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  

(1)  Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som 

vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom 

idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne. 

 

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette 

gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere 

revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet 

til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter 

alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende: 

a)  Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og 

skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere 

grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet. 

b)  Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.  

c)  Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets 

art og omfang tilsier.  

d)  Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på 

en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt. 

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i 

fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap. 

 

(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring. 

 

§ 12     Budsjett  

(1)  På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i 

resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres 

særskilt. 

(2)  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre 

det dekkes av positiv egenkapital. 

(3)  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges. 

§ 13    Utlån og garanti 

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret 

med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier 

skal opplyses i note til årsoppgjøret.  
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IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.  

§ 14     Årsmøtet 

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av 

mars måned. 

 

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene 

eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på 

idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres 

tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det 

fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som 

skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig 

sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort 

tilgjengelig senest én uke før årsmøtet. 

 

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av 

innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som 

ikke kan behandles.  

 

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre 

personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer 

og andre med møterett. 

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer 

som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet 

ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse. 

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke 

er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles 

når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten. 

 

§ 15     Ledelse av årsmøtet 

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være 

medlem.  
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§ 16     Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal: 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge dirigent(er). 

3. Velge protokollfører(e). 

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Godkjenne innkallingen. 

6. Godkjenne saklisten. 

7. Godkjenne forretningsorden. 

8. Behandle idrettslagets årsberetning. 

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets 

beretning.  

10. Behandle forslag og saker.  

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å 

fastsette treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

14. Foreta følgende valg: 

a) Styre med leder, nestleder,  

b) Kasserer og sekretær  

c) 1 styremedlem og 2 varamedlemmer. 

d) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett  

varamedlem.  

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

g) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges 

varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. 

varamedlem, 2. varamedlem osv. 
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§ 17 Stemmegivning på årsmøtet 

(1)  Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være 

truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én 

stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke 

avgitt.  

 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav 

om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som 

inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses 

som ikke avgitt.  

 

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de 

avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er 

det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

 

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha 

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis 

ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som 

har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige 

kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved 

omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.  

§ 18     Ekstraordinært årsmøte  

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 

ukers frist etter: 

a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,  

b)  vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller 

c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer. 

 

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være 

gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.  

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede 

medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det 

ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav 

til minimumsdeltakelse. 

 

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i 

vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.  

 

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. 

under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære 

årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles. 
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§ 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig 

omfang 

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i 

forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet. 

 

§ 20     Idrettslagets styre 

 

(1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er 

idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.  

 

(2)       Styret skal blant annet: 

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. 

b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de 

vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at 

idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en 

forsvarlig økonomistyring. 

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse. 

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten. 

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet 

ikke har valgt representanter. 

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.  

 

(3)  Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets 

medlemmer forlanger det. 

 

§ 21   Kontrollutvalg 

 

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:  

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet   

     organisasjonsledds regelverk og vedtak.  

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at 

dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.  

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en 

uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta 

regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst 

ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de 

revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig. 

e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]  

 



  Side 14 av 15 

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter 

som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.  

 

§ 22 Valgkomité 

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge 

frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem 

av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre 

vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er 

aktuell for vervet. 

 

 

§ 23 Grupper 

 

(1)  Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse 

skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets 

organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13. 

 

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å 

opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:  

 

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på 

årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan 

årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra 

gruppen.  

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en 

siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én 

ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til 

hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og 

årsplan.   

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. 

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt 

gitt av årsmøtet.  

 

(3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen 

måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret. 
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V. ØVRIGE BESTEMMELSER 

 

§ 24     Lovendring 

 

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, 

og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.  

 

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i 

idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 

Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet 

vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom 

idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som 

overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs 

regelverk. 

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 

 

 

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør 

 

(1)  Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det 

etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. 

Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst 

uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 

14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.  

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. 

Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar 

med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24. 

 

(3)  Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av 

Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning 

eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et 

formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes 

til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av 

saken.  

 



STATUTTER ROLF BECKMANNS MINNEPOKAL.     

 

Rolf Beckmanns minnepokal utdeles hvert år på årsmøtet i Stjørdal pistolklubb.  

Pokalen går til medlem som representerer Stjørdal pistolklubb, som gjennom året har 

oppnådd høyest poengsum på NAIS-programmet, fin- eller grov. Stevnet skal være 

arrangert av klubben. 

Pokalen må vinnes tre-3 ganger for å få pokalen til odel og eie. 

 

1. Vinner 2017: Åge Lier,   NAIS-fin 11.05.2017, 287p  

2. Vinner 2018: Åge Lier,   NAIS-fin 22.08.2018, 286p  

3. Vinner 2019: Ger Sverre Gjendem,  NAIS-fin 07.05.2019, 283p 

4. Vinner 2018: Åge Lier,   NAIS-fin 07.05.2020, 285p 
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